
  موقع استراتيجي: المغرب

  الجغرافيــــــا: المادة
  الثانيـــــة: المستوى

 ؛تحديد موقع المغرب في الكرة األرضية اعتمادا على اإلحداثيات الجغرافية •  :أهداف التعلم
 تحديد موقع المغرب بالنسبة للكيانات المجاورة والتكتالت اإلقليمية والجهوية؛ •
المغرب في إطار حوض البحر األبيض المتوسط وبعض المجموعات اإلقليمية واستخالص األهمية  وصف موقع •

 .اإلستراتيجية لهذا الموقع
 

تم التحميل من خ�ل موقع الشاوني التربوي 

  وىـــــــــتالمحت  األسئلة التعليمية التعلمية  الدعائم الديداكتيكية  أهداف التعلم  مراحل إنجاز الدرس
اهتمام التالميذ إثارة   رصيد معرفي سابق  

من أجل الوصول 
  لمحاور الدرس

  .يمية والجهويةالموقع هو الحيز الذي يشغله أي كيان جغرافي بالنسبة لإلحداثيات الجغرافية وللمعالم والوحدات المجاورة لهذا الكيان وللتكتالت اإلقل  
 فما هو الموقع الذي يشغله المغرب تبعا لذلك؟

  وفيم تكمن استراتيجية هذا الموقع؟ 

   :تقع بالدي بالنسبة لشبكة اإلحداثيات الجغرافية في - ١

تحديد موقع المغرب في   
الكرة األرضية اعتمادا 

على اإلحداثيات 
  ؛الجغرافية

  76ص  1وثيقة 
  77ص  2وثيقة 

أين يقع المغرب بالنسبة لإلحداثيات 
  الجغرافية؟

  .غرب خط كرينيتش °17و  °1شمال خط اإلستواء، كما توجد بين خطي طول  °36و °21األرضية شمال خط اإلستواء حيث توجد بين خطي عرض في النصف الشمالي للكرة 
  

  .ُاذكر إحداثيات بلدك –. حدد على الخريطة موقع المغرب بالنسبة للعالم -:التقويم المرحلي

  :حسب مايليتقع بالدي بالنسبة للكيانات الجغرافية المجاورة  - ٢

  
  
  

تحديد موقع المغرب 
بالنسبة للكيانات 

المجاورة والتكتالت 
 اإلقليمية والجهوية؛

  

أين تقع بالدي بالنسبة للكيانات   77ص  3وثيقة 
  الجغرافية المجاورة؟

  تحدها الجزائر من الشرق؛
  وموريطانيا من الجنوب؛ 

  كلم؛  486بساحل طوله  من الشمال والبحر األبيض المتوسط
  كلم؛  3050والمحيط األطلسي من الغرب بساحل يتجاوز طوله 

  .وال يفصلها عن أوروبا سوى مضيق جبل طارق

  .حدد موقع المغرب بالنسبة للكيانات المجاورة: التقويم المرحلي
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  :تقع بالدي بالنسبة لمحيطها الدولي في -٣

المغرب في  وصف موقع  
إطار حوض البحر 

األبيض المتوسط وبعض 
المجموعات اإلقليمية 

واستخالص األهمية 
اإلستراتيجية لهذا 

  .الموقع

ماهو موقع المغرب بالنسبة لحوض   78الوثيقة ص 
البحر األبيض المتوسط والمجموعات 

  اإلقليمية المجاورة؟

  .توسط، في الزاوية الشمالية الغربية إلفريقيا، كما تشكل جزءا من المغرب العرب الكبيروهي توجد في أقصى الجنوب الغربي لحوض البحر األبيض الم
يضفي على مناخها  ما أن موقعها بالنسبة لخطوط العرضكلم، كما أنها بواجهتين بحريتين، ك  14إذ ال يفصلها عنه سوى ) أغنى اإلتحادات العالمية(إذن هي بوابة إفريقيا على اإلتحاد األوروبي 

  .طابع التنوع

  .ضع المغرب في إطاره اإلقليمي : التقويم المرحلي

 .أبرز كيف أن موقع المغرب موقعا استراتيجيا -: التقويم اإلجمالي

  تم التحميل من خ�ل موقع الشاوني التربوي 

  

  من إنجاز األستاذ عبد المولى الشركي مصباح
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